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Постановка проблеми. На сьогоднішній день в 

усьому світі спостерігається великий інтерес до 
лікарських рослин. Це і не дивно, так як багато 
сучасних і високоефективних препаратів відомих 
фармацевтичних компаній, виділені з маловивче-
них лікарських рослин. Крім цього, синтезовані 
хімічним шляхом препарати не полишені побічних 
дій і не можуть замінити траволікування з його 
м’якою, але ефективною дією. 

У цей час природні запаси багатьох видів лікар-
ських рослин різко зменшилися під дією техноген-
них факторів - розорювання природних земель, 
інтенсивних меліоративних робіт, а також нераціо-
нального безконтрольного збирання рослинної 
сировини. Після аварії на Чорнобильської АЕС 
культивуванню лікарських рослин було перенесено 
з західного регіону України в її інші регіони. Тому, 
перед науковцями стало питання розробки елеме-
нтів агротехніки вирощування лікарських рослин у 
південних областях України, але відсутність необ-
хідної кількості атмосферних опадів, на період 
розвитку лікарських рослин, не дає можливості 
впроваджувати їх у виробництво без зрошення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
ди, в яких вивчали ефективність зрошення при 
вирощуванні лікарських рослин проводили у нашій 
країні в Нікітському ботанічному саду, Херсонсько-
му державному аграрно-економічному університе-
ту, Дослідній станції лікарських рослин ІАП, Крим-
ській станції лікарських рослин та інших науково-
дослідних установах [1, 2]. При проведенні більшо-
сті дослідів використовували такі способи поливу, 
як по борознам та дощуванням. В Автономній 
Республіці Крим вивчали ефективність зрошення 
ромашки далматській, шавлії лікарської,  чебрецю 
звичайного, валеріани лікарської, у Полтавській 
області - подорожника великого, наперстянки шер-
стистої та валеріани лікарської, у Херсонській 
області - розторопші плямистої, ехінацеї пурпуро-
вої,шавлії лікарської, чебрецю звичайного. Отри-
мані результати досліджень свідчать про те, що 
застосування зрошення на лікарських рослинах 
досить є ефективний засобом підвищення їх про-
дуктивності.  

Загальний об’єм води, який випаровується про-

тягом вегетаційного періоду з поверхні ґрунту і 
рослин, або фізичне випаровування, інфільтруєть-
ся у нижні горизонти ґрунту та витрачається рос-
линами на транспірацію, становить сумарне водо-
споживання культури, або евапотранспірація, 
англійською - «evapotranspiration». Аналіз зарубіж-
них і вітчизняних досліджень показує, що розраху-
нкові методи доволі широко використовуються для 
обґрунтування режиму зрошення та оцінки мінли-
вості біологічних коефіцієнтів сільськогосподарсь-
ких культур на основі визначення сумарного випа-
ровування за метеорологічними показниками пері-
оду вегетації [3-5]. Визначення сумарних витрат 
води як за окремі відрізки вегетаційного періоду, 
так і в цілому за весь період необхідні для забез-
печення потреб рослин у воді, шляхом регулюван-
ня режиму вологості ґрунту. Регулювання водного 
режимом ґрунту в процесі вегетації можливо здійс-
нювати різними методами, але найбільш доступ-
ними і мінімально затратними є розрахункові за 
метеоданими [6]. Цьому напряму досліджень прис-
вячені роботи багатьох авторів С.М. і А.М. Алпать-
євих, В.С.Мезенцева, М.М. Іванова, Д.А. Штойка, Г. 
К. Льгова та ін. 

Матеріал і методи досліджень. Метою прове-

дення досліджень було науково обґрунтувати 
комплекс агротехнічних заходів вирощування шав-
лії мускатної для раціонального використання 
вологи за вирощування досліджуваної культури 
при краплинному зрошенні на Півдні України 

Польові дослідження з удосконалення техноло-
гії вирощування шавлії мускатної шляхом застосу-
вання системи краплинного зрошення проводили 
на землях ПП «Діола» Бериславського району 
Херсонської області з 2011 по 2018 рр. згідно з 
методикою дослідної справи [7]. Шавлію мускатну 
висівали сівалкою СПЧ-6 з шириною міжрядь 45 та 
70 см. Норма висіву насіння складала 10 кг/га.  Для 
зрошення було використано поливний трубопровід 
діаметром 16 мм з інтегрованими водовипусками 
через 20 см із витратою води 1,2 дм³/год. За цього 
один трубопровід зволожував один ряд рослин. 
Величину водоспоживання культури розраховува-
ли методом водного балансу, який передбачає 
облік усіх елементів, зокрема: зрошення, опади та 
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динаміку волого запасів ґрунту протягом вегета-
ційного періоду. Контроль вологозапасів виконува-
ли термостатно-ваговим методом. Строки поливу 
встановлювали за фактичною витратою вологи із 
зони найінтенсивнішого висушування кореневміс-
ного шару ґрунту [7].  

Результати досліджень. Проведені нами визна-
чення сумарного водоспоживання шавлії мускатної 
в багатофакторному і багаторічному польовому 
досліді показали, що загальна кількість спожитої 

вологи посівами культури знаходилась в межах 
4811–6014 м³/га (табл. 1). Посів шавлії мускатної в 
нашому досліді використовували чотири роки для 
отримання суцвіть культури в якості сировини для 
виготовлення ефірної олії. Треба відмітити, що 
загальна тривалість проведення даного польового 
досліду була шість років (2013-2018 рр.), що до-
зволило нам отримати об’єктивні данні сумарного 
водоспоживання культури залежно від факторів, 
які вивчали у досліді. 

 

Таблиця 1 – Вплив досліджуваних факторів на сумарне водоспоживання шавлії мускатної  
в шарі ґрунту 0-100 см в різні роки її використання, м³/га 

Строк сівби 
Ширина міжрядь, 

см 

Глибина оранки (см) та фони живлення 

20-22 28-30 

без добрив N60P90 
без доб-

рив 
N60P90 

Перший рік використання, 2013-2015 рр. 

Перша декада грудня 
45 

5050 5556 5133 5252 

Перша декада квітня 4873 4978 4886 4998 

Перша декада грудня 
70 

5555 5856 5646 6014 

Перша декада квітня 5360 5560 5580 5760 

Другий рік  використання, 2014-2016 рр. 

Перша декада грудня 
45 

4818 4926 4923 5022 

Перша декада квітня 4811 4984 4822 4924 

Перша декада грудня 
70 

5090 5310 5200 5560 

Перша декада квітня 5120 5420 5210 5620 

Третій рік використання, 2015-2017 рр. 

Перша декада грудня 
45 

4827 4926 4928 5022 

Перша декада квітня 4811 4924 4822 4924 

Перша декада грудня 
70 

5120 5308 5280 5450 

Перша декада квітня 5210 5420 5240 5540 

Четвертий рік використання, 2016-2018 рр. 

Перша декада грудня 
45 

5130 5192 5188 5240 

Перша декада квітня 4862 4958 4913 4980 

Перша декада грудня 
70 

5230 5420 5320 5650 

Перша декада квітня 5276 5410 5296 5680 

 
Так, слід відмітити, що вагомої різниці у величині 

сумарного водоспоживання культури по рокам вико-
ристання ми не знайшли. Так, у перший рік викорис-
тання посіві культури кількість спожитої вологи скла-
ла 4873-5856 м³/га, на другий рік 4811-5560, на третій 
рік – 4811-5540, а на четвертий рік 4862-5680 м³/га.  

Строки сівби культури суттєвого впливу на ве-
личину сумарного водоспоживання не мали, тільки 
у перший рік використання посівів шавлії мускатної 
треба відмітити вагоме збільшення спожитої воло-
ги у варіантах з сівбою в першу декаду грудня 
(підзимовий) порівняно з першою декадою квітня.  

Ширина міжрядь, з яким висівали шавлію мус-
катну, впливала на загальну кількість спожитої 
вологи. Так, у всі роки використання посівів куль-
тури, споживалось вологи більше у варіантах 70 см 
міжряддя, ніж при 45 см. 

Максимальні значення сумарного водоспожи-
вання посівів шавлії мускатної у польовому досліді 
були отримані у варіанті внесення мінеральних 
добрив дозою N60P90.  

Суттєвої різниці у сумарному водоспоживанні 
шавлії мускатної, яка вирощувалась у варіантах з 
різною глибиною оранки, ми не знайшли. 

В таблиці 2 представлені результати розра-
хунків складових елементів водного балансу 
посів культури у контрастних варіантах нашого 
досліду. 

Розрахунками визначено, що у першій рік вико-
ристання визначено у варіантах без внесення 
мінеральних добрив за сівби у першу декаду груд-
ня сумарне водоспоживання становило 5050 м

3
/га, 

а за перенесення сівби на першу декаду квітня 
проявилось неістотне зменшення цього показника 
до 4873 м

3
/га або 3,5%.  

Внесення мінеральних добрив у дозі N60Р90 
сприяло підвищенню сумарного водоспоживання у 
варіанті з сівбою у першу декаду грудня до 5556 
м

3
/га (або на 2,3%) та у першу декаду квітня до 

4970 м
3
/га (на 9,0%). 

На четвертий рік використання відзначено різ-
ниці сумарного водоспоживання між неудобреним 
та удобреним варіантами. У варіанті без внесення 
добрив даний показник склав у середньому 4996 
м

3
/га, а за внесення дорив у дозі  він неістотно 

підвищився до 5075 м
3
/га або на 1,6%.  

 
 

 



ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Збірник наукових праць. Випуск 72 

150 

Таблиця 2 – Складові елементи сумарного водоспоживання шавлії мускатної в шарі ґрунту 
0-100 см залежно від факторів, що досліджувались

Фон жив-
лення 

Строк сівби 
Сумарне водо- 
споживання, 

м³/га 

У тому числі елементи водного балан-
су, % 

ґрунтова 
волога 

опади 
зрошу-вальна 

норма 

Перший рік використання, 2013-2015 рр. 

Без доб-
рив 

Перша декада грудня 5050 37,6 47,5 14,9 

Перша декада квітня 4873 35,4 49,3 15,4 

N60P90 
Перша декада грудня 5556 43,3 43,2 13,5 

Перша декада квітня 4978 36,7 48,2 15,1 

Четвертий рік використання, 2016-2018 рр. 

Без доб-
рив 

Перша декада грудня 5130 36,7 48,7 14,6 

Перша декада квітня 4862 35,2 49,4 15,4 

N60P90 
Перша декада грудня 5192 37,4 48,2 14,5 

Перша декада квітня 4958 34,5 50,4 15,1 
Примітка: розрахунки водного балансу проведені на даних, отриманих у варіантах посіву шавлії мускатної з міжря-

ддям 45 см та оранці на 20-22 см 

За строками сівби відмінності між варіантами 
були більш суттєвими. На неудобреному контролі 
сумарне водоспоживання становило 5130 м

3
/га за

сівби досліджуваної культури у першу декаду груд-
ня. За висівання шавлії мускатної у першу декаду 
квітня цей показник зменшився до 4862 м

3
/га або

на 5,2%. В удобреному варіанті різниця водоспо-
живанням за сівби у грудні та квітні склала 234 
м

3
/га або 4,5% з перевагою зимового строку.
Коефіцієнт водоспоживання шавлії мускатної  в 

різні роки її використання коливався значною мі-
рою під впливом досліджуваних факторів – глиби-
ни оранки, фону живлення, строків сівби та ширини 
міжряддя (табл. 3).  

На першому році використання досліджуваної 
культури (2013-2015 рр.) найкраща ефективність 
використання вологи з мінімальним коефіцієнтом 

водоспоживання 362 м
3
/т сформовано у варіанті з

оранкою на глибину 28-30 см, внесенням мінера-
льних добрив у дозі N60P90, проведення надранньої 
сівби у першу декаду грудня з міжряддям 45 см. 
Даний показник підвищився до 1240 м

3
/т або в 3,4

рази на неудобреному контролі з оранкою на гли-
бину 20-22 см, сівбі у першу декаду квітна з міжря-
ддям 45 см.  

На другому і третьому роках використання ша-
влії мускатної (2014-2016 та 2015-2017 рр.) збері-
галася перевага сполучення варіантів – внесення 
добрив у дозі N60P90, проведення сівби у першу 
декаду грудня, формування міжряддя 45 см.  У цих 
варіантах коефіцієнт водоспоживання склав 335-
351 м

3
/т. Слід зауважити, що вплив зміни глибини

оранки був неістотним – від 0,7 до 2,3%.  

Таблиця 3 – Вплив досліджуваних факторів на коефіцієнт водоспоживання шавлії мускатної 
в різні роки її використання, м³/т 

Строк сівби 
Ширина міжрядь, 

см 

Глибина оранки (см) та фони живлення 

20-22 28-30

без добрив N60P90 
без доб-

рив 
N60P90 

Перший рік використання, 2013-2015 рр. 

Перша декада грудня 
45 

868 380 807 362 

Перша декада квітня 1240 980 1062 953 

Перша декада грудня 
70 

956 397 866 442 

Перша декада квітня 1191 1007 1182 1955 

Другий рік  використання, 2014-2016 рр. 

Перша декада грудня 
45 

762 335 767 335 

Перша декада квітня 1129 881 1044 882 

Перша декада грудня 
70 

794 411 762 377 

Перша декада квітня 1128 954 1129 1018 

Третій рік використання, 2015-2017 рр. 

Перша декада грудня 
45 

803 351 772 344 

Перша декада квітня 1197 902 1057 898 

Перша декада грудня 
70 

800 410 827 370 

Перша декада квітня 1147 954 1144 950 

Четвертий рік використання, 2016-2018 рр. 

Перша декада грудня 
45 

5576 2403 5639 2426 

Перша декада квітня 7970 5765 7225 5928 

Перша декада грудня 
70 

5564 2898 5783 2640 

Перша декада квітня 7875 6597 7779 6843 
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На четвертому році використання внаслідок іс-

тотного падіння врожайності шавлії мускатної та 
високих показників водоспоживання зафіксовано 
суттєве зниження коефіцієнту водоспоживання в 
усіх факторах і варіантах досліду – порівняно з 
першим роком у середньому в 3,5-6,9 рази, а порі-
вняно з другим і третім роками – 6,4-7,5 рази.   

Висновки. Встановлено, що водоспоживання 
шавлії мускатної слабко змінюється за роками 
життя – у перший рік воно становить 4873-5856 
м³/га, на другий рік 4811-5560, на третій рік – 4811-
5540, а на четвертий рік 4862-5680 м³/га, що можна 
пояснити високими волого витратами на випарову-
вання з поверхні ґрунту. Визначено, що максима-
льну питому вагу у водному балансі культури за-
ймають атмосферні опади – 47,5-49,3%. Також 
істотною (35,4-43,3%) є питома вага ґрунтової 
вологим, а на зрошувальну норму припадає 13,5-
15,4%. На четвертому році використання на неу-
добреному контролі сумарне водоспоживання 
дорівнювало 5130 м

3
/га за сівби у першу декаду 

грудня, а при сівбі у першу декаду квітня відбулося 
його зменшення на 5,2%. Найменше значення 
коефіцієнту водоспоживання – 362 м

3
/т у перший 

рік використання культури було за сполучення 
варіантів – оранка на глибину 28-30 см, внесенням 
добрив у дозі N60P90, сівба у першу декаду грудня з 
міжряддям 45 см. На другому і третьому роках 
використання зберігалася найекономнішого вико-
ристання вологи за внесення добрив у дозі N60P90, 
сівбі у грудні з міжряддям 45 см, а вплив зміни 
глибини оранки був неістотним – від 0,7 до 2,3%. 
На четвертому році використання шавлії мускатної 
проявилося різке падіння ефективності викорис-
тання вологи, а коефіцієнт водоспоживання істотно 
зменшився – порівняно з першим роком в 3,5-6,9 
рази, а другим і третім – в 6,4-7,5 рази.  
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